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Szuverenitás: a közgazdaságtan ritkán
használt fogalma
Közgazdaságtani és üzleti kontextusban a szuverenitás kifejezés egészen a legutóbbi időkig ritkán szerepelt, leginkább jogi-politikai összefüggésben fordult elő. Bár valaha a közgazdaságtan mint diszciplína
a jogtudományból és államtudományból fejlődött ki, a kötelék hamar
elvékonyodott. Önálló tudományággá válásának folyamatában az „economics” – különösen a kvantitatív módszereket és a modell-technikákat
kiterjedten használó fejlődési korszakába lépve – tudatosan erősen steril
fogalmi rendet és szóhasználatot fejlesztett ki, amelybe nehezen illeszkednek a jogi-kulturális töltetű szavak; ez a helyzet az alább tárgyalandó szuverenitás fogalommal is. Ám hasonló a helyzet a hatalom vagy az
igazságosság esetében is: az előző helyett inkább az erő fogalma fordul elő
(például piaci erő, alkuerő, termelőerő).1 Az igazságosság helyett pedig
gyakoribb a méltányosság (például az adóelméletben), illetve az attól tartalmilag jelentősen különböző, ám inkább mérhető egyenlőség (angolul:
equity) fogalma.
Ha csupán a szakirodalmi előfordulásokat tekintjük, a szuverenitás
kifejezéssel találkozhatunk a közgazdaság-elmélet mikroökonómiai ágában a fogyasztói döntések kapcsán, a fogyasztó döntési szuverenitása, azaz
szabadsága értelmében (például Samuelson–Nordhaus, Atkinson).2 Ez
A gazdasági hatalom fogalmának háttérbe szorulásáról, a modern közgazdaságtan intézményi jellegének fokozatos elhalványulásáról szól 1995-ös cikkem: Esszé a gazdasági hatalomról, megj.: Valóság, 38. évfolyam, 1995/7. szám,
13–28. o.
2
Nagy hatású tankönyveiben Samuelson a fogyasztót, a vásárlót tekinti a piaci gazdaság (egyik) királyának. Ahogy írja: „Ha a részletek mögé pillantunk,
azt látjuk, hogy a gazdaságot végső soron két király uralja: a fogyasztó és a technológia. A fogyasztók a velük született vagy elsajátított ízlés révén irányítanak,
ami dollárszavazataikban, abban a végső felhasználásban fejeződik ki, amely
felé a társadalom erőforrásai terelődnek. (…) A fogyasztó szuverén.” Samuelson, Paul A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. 1. kötet. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 84. o. Azonkívül, hogy a két király költői kép
1
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az igen sajátos fogalomhasználat az egyéni választás, döntés autonómiájának posztulátumát fedi.3 Az alábbiakban természetesen nem erről lesz
szó, itt az állami szuverenitás kérdése foglalkoztat minket. Ez értelemszerűen előfordul a gazdaságtörténet, gazdaságpolitika, illetve az állampénzügyek kontextusában is. Ugyanakkor a makroökonómia fogalmi
rendjébe nehezen illeszthető, noha abban hangsúlyosan megjelenik az
állam mint gazdasági szereplő. Az állam (kormányzat) gazdasági funkciói kapcsán valóban érintkezik a közgazdaságtan az államtudományi,
politológiai és egyéb rokon társadalomtudományi terminusokkal, ám
maga a szuverenitás kifejezés – elég fellapozni az oktatásban vezetőnek
számító makrogazdasági tankönyveket – nem igazán fordul elő.
Tegyük hozzá: az intézményi és egyedi jegyektől megfosztott absztrakt tárgyalásmód különösen azóta jellemzi a közgazdaság fő irányzatát
(főáramát, a „mainstream”-et), hogy az a „kemény tudomány” státusza
felé elmozdulva a stilizált szereplők között fennálló viszonyok modellszerű elemzésében határozta meg a közgazdaságtan alaprendeltetését.
A gazdaság modell-leírásába természetesen beletartozik az állam, mint
amely a háztartások, a cégek és egyéb mikrogazdasági szereplők mellett
maga is piaci tényező. Ám a fősodor az államnak hangsúlyozottan csak
a gazdasági tevékenységét tudja szervesen beilleszteni a saját logikájába;
a hatalmi, szimbolikus és gazdaságon túli vonatkozások távol állnak a
makroökonómiai fővonulat felfogásától.
Ahol viszont kézenfekvő az érintkezés, és figyelemre méltóan megnőtt a közgazdasági szakma idevonatkozó érdeklődése – nem is említve
a gazdasági publicisztikát és az üzleti lapok írásait –, az az állami pénzügyek világa. Az állami szervek által kibocsátott értékpapírok (államkötvények, kincstárjegyek) piacának tárgyalásánál értelemszerűen sokszor
fordul elő jelzőként a szuverén: szemben az értékpapírpiac magánpiaci
szereplőivel, az állam szuverén kibocsátó, az állam által vállalt fizetési kötelezettség pedig szuverén kockázatként szerepel a piaci szereplők könyegyben igazi képzavar, hiszen a király attól király egy országban, hogy rendesen
csak egy van belőle, rögtön érezni a fogyasztói szuverenitás hipotézis-jellegét,
amely ráadásul látványosan életidegen: honnan lenne egy újszülöttnek veleszületett ízlése? Hogyan lehet uralkodó az a (felnőtt) fogyasztó, akinek a napi vásárlási döntéseit a marketingszakma művelői éjjel és nappal manipulálják? – Vehetünk egy másik, egyébként szintén kiváló, logikusan megírt közgazdaságtani
tankönyvet, Atkinson munkáját. Ő így fogalmaz: „It is the consumer therefore
who dictates how much of each good will be produced; the consumer is sovereign.” Atkinson, Lloyd C.: Economics: The Science of Choice. Irwin Professional Publishing, 1982, 55. o. Eszerint a fogyasztó szuverén, mert diktálja, hogy mennyit
termeljenek (természetesen saját jövedelmi korlátjai között – a vásárlóerő nélküli
„fogyasztó” nem diktál, sőt nem is létezik, hiszen esetleges igényei nem öltenek
keresleti formát).
3
Megjegyzendő, hogy e szokásos tételezésnek egyébként csekély a valóságtartalma.

30

A SZUVERENITÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

veiben. Ebben a témakörben okkal sokasodtak meg a közgazdaság-tudományi publikációk, csakúgy, mint az üzleti sajtó cikkei a legutóbbi
időben: számos állam („szuverén”) fizetőképességében áll be komoly zavar 2008-at követően, több esetben az államcsőd eshetősége is felmerült,
sőt be is állt a fizetésképtelenség. Mindez a szuverén kockázat létének
újbóli felfedezéséhez vezetett.
Újbóli felfedezést is kell említeni, hiszen régvolt problémák jelentek
meg ismét a fejlett világban. Mégpedig az államcsőd eshetősége olyan
korszakban következett be, amelyet a nemzetköziesedés, a gazdasági
és pénzügyi téren különösen elmélyült globalizáció koraként ismertünk
meg. Olyan modern korszakként, amelyben az állam fennhatóságára és
döntései kikényszeríthetőségére vonatkozó korábbi fogalmak és feltevések nagy része már elavultnak számított. Kétségtelenül avíttnak érezzük
az európai múlthoz, egyebek mellett a Jean Bodin-féle klasszikus meghatározáshoz kötődő felfogást, amely szerint a szuverenitás az alattvalók, állampolgárok felett gyakorolt abszolút és örökös uralom, a következő
jegyekkel: a törvényhozói hatalom, a hadüzenet és a békekötés joga, a
tisztviselők kinevezési joga, a legfőbb bírói fórum, a kegyelmezés és a
hódolat fogadása, adóztatás és pénzverés joga.4 Különösen idejétmúltnak számít a bodini ismérvek közül a pénzverés, a súlyok és mértékegységek megállapításának joga, sőt szigorúan véve még az adókivetési jog
is, hiszen a modern viszonyok és főleg az európai realitások e vonatkozásokban valóban egészen más képet mutatnak. A súly- és mértékrendszert jórészt nemzetközi konvenciók rendezik; még a gazdaságilag és
politikailag erős államok is önként feladták a szuverenitás felsorolt attribútumai közül az adók (vámok) terén az egyoldalú kivetés jogát, amikor
a WTO (Világkereskedelmi Szervezet) tagjaivá váltak, vagy még szűkebb tagságú és így több kötöttséggel járó szervezetbe léptek be (OECD,
EU, NAFTA). Európa 19 országa pedig a Gazdasági és Monetáris Unió
harmadik szakaszába lépve az önálló fizetőeszköztől vált meg 2015-re,
holott a korábbi időkben a nemzeti pénz a külső és belső szuverenitásnak eszköze és egyben lényegi szimbóluma volt.
Mára valóban mind belső, mind külső összefüggésekben sokat módosult a történelmi szuverenitás-fogalom. A kifejlett demokráciákban
a belső szuverenitás korlátossá vált az állam és a polgárai közötti viszonyokat determináló „társadalmi szerződések” révén, azok tartalmi változásai folytán. Ami pedig a külső szuverenitás tartalmi kérdéseit illeti, a
mai nemzetközi jogi és politikai rendben egy sor lényegi attribútumot az
államok közösen gyakorolnak (az adott ország felől nézve azt is jelenti:
korlátok között).
A gazdasági folyamatok logikája, a világ legtöbb államára jellemző
gazdasági nyitottság különösen relatívvá, sőt valójában értelmezhetetlen4

Bodin, Jean: Az államról. I. könyv, VIII. fejezet. Gondolat Kiadó, Budapest,

1987, 115–122. o.
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né teszi a fogalom alkalmazását a gazdasági életre vonatkoztatva. Ma a
gazdaságokat ügyletek sokasága köti össze: az üzleti élet mindennapi
jellemzője az interkonnektivitás. Igaz ez a mikrogazdasági egységek (háztartások, pénzügyi és nem-pénzügyi vállalatok, állami és nem-állami
intézmények) szintjén, de nem kevésbé igaz magukra az országokra,
amelyek ezáltal a kölcsönös függés (interdependencia) viszonyai között
működnek. Mindez immár közhelyszerű igazságnak számít a gazdaságtan és a gyakorlati üzleti élet művelői között. Ebből fakadóan a (külső)
szuverenitás („gazdasági függetlenség”) fogalma valóban nem közgazdasági tartalmú, hanem par excellence politikai jellegű fogalom.
Ugyanakkor a nyitottság mértéke és gyakorlati következményei olyan témák, amelyek valóban tárgyát adják a gazdasági elemzésnek. A külső
kapcsolatok intenzitása, az összekötöttségnek a mértéke, azaz egészében
egy ország gazdasági (pénzügyi) nyitottságának a mértéke jelentősen kihat a gazdaság működésére. A mértékbeli eltérések nemcsak az adott
ország gazdasági életének sajátosságaiból magyaráznak meg sokat,
de abból is, hogy az államélet, a kormányzati döntéshozatal miként és
mennyire függ az adminisztratív határokon túlnyúló, azokat keresztező
áru- és pénzmozgásoktól. Erre a kvantitatív aspektusra utal a gazdaságpolitikai mozgástér fogalma, amely a kormányzat előtt álló korlátok mértékét, valamint az aktív cselekvés mozzanatát egyaránt magában foglalja.
Amiért a pénzügyi szuverenitás ügye
visszakerült a közgazdasági szótárba
A szuverenitás tehát olyan fogalom, amely a közgazdaságtanban ritkán
vagy pedig sajátos értelemben szerepel. Rendszeresen használja viszont
a pénzügytan: a pénzügyi szuverenitás fogalom arra utal, hogy egy ország monetáris hatóságainak jogukban áll megválasztani az árfolyamrezsimet: az lehet lebegő, avagy rögzített, illetve e kettő valamilyen változata. Ugyancsak e fogalom hatálya alá tartozik az is, hogy a monetáris
hatóságok élhetnek pénzpolitikai eszközeikkel a választott árfolyamrend fenntartása érdekében.
Ha azonban a tartalmi kérdéseket kezdjük taglalni, nevezetesen azt,
hogy miért is ezt vagy amazt az árfolyamrendszert választják a konkrét rezsimmel járó gazdaságpolitikai következményekkel együtt, akkor
átlépünk a szuverenitás jogi-politikai értelmezésétől a közgazdasági lehetőségek és logikák területére. Vegyünk példát a XIX. század utolsó harmadából, amikor számos állam aranyalapra helyezte monetáris rendjét,
valutájának rögzített aranytartalma révén a nemzetközi aranystandard
részévé vált, ezzel további érdemi döntési tartományát erőteljesen korlátozta. Hasonló kemény önkorlátozást jelent valamely valutaövezethez
való csatlakozás vagy különösen a közös valuta átvétele – ezzel pedig a
mai ügyeinkhez értünk. A meghozott monetáris politikai döntés motívu-
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Forrás: Árva László – Ivicz Mihály – Katona Klára – Schlett András: Globalizáció és külföldi
működőtőke-beruházások. Szent István Társulat, Budapest, 2003.

1. ábra: 1900: Kisszámú európai ország (birodalom), kevés jogrend és valuta
(azok is az aranystandard rendszer részeként), nagy piacméretek

mai és a döntést determináló korlátok azonban nem szűkíthetők le jogi
és hatalmi kategóriákra, mivel logikai összefüggések és statisztikus törvényszerűségek is kritikus szerephez jutnak.
Ennek a megállapításnak a megvilágítására – egyben a mai európai
viták és feszültségek jobb megértéséhez – érdemes egy rövid történelmi
visszatekintést tennünk, méghozzá a magyar gazdasági és politikai nézőpontot alapul véve. Idézzük fel, hogy mintegy száz évvel ezelőtt hogy
nézett ki Európa térképe, és milyen a kontinens térképe a 2000-es évek
elején, külön feltüntetve a magyar kivitel irányát és intenzitását mint a
gazdasági függés fontos jellemzőjét.
Ami nem sokat változott, az a magyar kivitel földrajzi megoszlása és
irányultsága: gazdaságunk mind a Monarchia részeként, mind pedig
száz évre rá immár önálló (és a szovjet érdekszférából kiszakadván: szuverén) állam keretein belül döntően a hozzá közeli nyugat- és közép-európai térséghez kapcsolódik.
Más vonatkozásokban viszont csupán száz esztendő alatt hatalmas
változások mentek végbe Európában. Tekintsük az önálló államok számát, a korábban is létező államok határait, főként a kontinens közepén
és Kelet-Európában. Európát az első világháborút megelőző időszakban

Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában?

33

Forrás: Árva et al.: i. m. (2003).

2. ábra: Kontraszt 2000-re: sok közepes, kis- és törpeállam, igen nyitott
gazdasággal, (elvileg) sok valutával

a maihoz mérten kevés számú állam alkotta: Nagy-Britannia, Franciaország, Portugália, Spanyolország – azaz négy, akkor még globális jellegű
birodalom –, továbbá Olaszország, Svájc, az Elzásztól Königsbergig (a
későbbi Kalinyingrádig) terjedő Német Birodalom, az Osztrák–Magyar
Monarchia, Belgium és Hollandia, a Török Birodalom, a cári Oroszország, néhány további állam az északi és déli peremvidéken. Az akkori térképen hiába keresnénk Lengyelország, Írország, Finnország nevét,
vagy azt a három államot, amelyet ma balti köztársaságoknak nevezünk.
A szuverén államok a maguk pénznemét használták, többségük ekkor
már (még) az aranyalapon nyugodott. Érdemes látni, hogy a politikai
államok rendszerint kellő méretű nemzeti piacokat fedtek le: a néhány
kisebb entitás mellett főleg közepes és nagyméretű országokból állt a kontinens, főleg, ha azt is beszámítjuk, hogy a birodalmak mögött nagy kiterjedésű gyarmatok, tartományok, tengerentúli területek is álltak.
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A kevés számú európai államnak saját jogrendje, vasúthálózata (később nemzeti légitársasága), saját nemzeti szabvány- és mértékrendszere volt. Ez a korszak a gazdaságfejlődés nagyipari időszaka, amikor bizonyos termelési és piaci méretet feltételezett a gazdasági életképesség.
Sokat számított ekkor az országméret: a fennálló gazdasági és műszaki
viszonyok következtében nehéz lett volna valamely kis entitásnak egyszerre függetlennek és fejlettnek lennie (Svájcot említhetjük kivételként).
A politikatudomány ezt az időszakot a nacionalizmus korának szokta nevezni, de gazdasági vonatkozásban nevezhetjük a tömegtermelés korának
is, tekintettel a termelés sorozatméretének nagy jelentőségére.
Ennek az Európának vetett véget a két világháború, majd az azt követő gyökeres átrendeződés. 1945 után a kontinens keleti fele egy antiimperialista ideológiájú impériumnak lett része vagy befolyási övezete,
a nyugati felében viszont integrációs folyamat kezdődött, amely a hagyományos szuverenitás-fogalommal a föderalizmus eszméjét és távlatát állította szembe. Két világháborúval maga mögött érthető Jean Monnet-nak a sokat citált mondása, amely szerint „nem lesz béke Európában,
ha az államok a nemzeti szuverenitás alapján épülnek újjá, az ezzel járó
presztízs-politizálással és gazdasági protekcionizmussal”. E tételt érezhetjük
némiképp patetikusnak, ám annál hihetőbb a gondolatmenet folytatása:
„Európa országai túl kicsik, hogy népeiknek megadják azt a jólétet, amelyet a modern viszonyok lehetővé és ezáltal szükségessé tesznek. Nagyobb piacokra van szükségük. Az is fontos, hogy ne kelljen erőforrásaik
nagy részét feltételezett »kulcságazatokra« fordítani nemzetvédelmi
megfontolásokból, mint ahogy azt megismerhettük 1939 előtt az akkori
államrendben – olyan államokéban, amelyek a nemzeti szuverenitáson és a
protekcionizmuson alapultak.”5
Egy évszázaddal később, 2000-ben a térkép – ha Európa nyugati felével kezdjük – csaknem ugyanúgy néz ki. A kép persze csalóka, hiszen
több annál a változás, hogy megjelent az önálló Írország, mivel az egykori gyarmattartó hatalmak addigra megváltak tengerentúli tartományaiktól; így még inkább igaz az, hogy az európai országok legfeljebb
közepes méretűek. Mindez valójában még a brit vagy a francia államról
is elmondható, különösen pedig Portugáliáról és Spanyolországról. Az
országméretre vonatkozó megállapítás különösen igaz Közép-Európára
nézve, ideértve az Unió legnagyobb méretű és gazdaságilag legerősebb
államát is: Németországot, amely az 1990-es egyesülést követően is kisebb terjedelmű, mint volt az első világháború előtti Német Birodalom.
Még drasztikusabb a változás a kontinens keleti és délkeleti felén, ahol

5
Monnet, Jean: Notes on Reflexions. 1943. (Note de réflexion de Jean Monnet, Alger, le 5 août 1943. vö. http://www.hum.leiden.edu/history/eu-history/historical/schuman.html, 4. o.)
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új országok sora keletkezett, új határokkal. A második térkép leginkább
az európai szuverén államok nagy számában tér el az előzőtől.
De életképesek-e a kisállamok gazdaságilag is? Van-e közgazdasági
értelme szuverén államot alkotni csupán néhány millió állampolgárral? A történelem megadta a választ, hiszen Dániától Szlovéniáig, Finnországtól Máltáig léteznek kifejlett piacgazdaságok, amelyek egyben
független entitások is, noha a polgáraik számát tekintve elmaradnak
egy-egy nagyobb város lakosságától. Ám éppen az integráció és a kereskedelmi-pénzügyi nyitottság az a körülmény, amelynek következtében
a mai helyzet előállhatott. A nemzeti érzelmek rendszeralkotó fontosságát és a nemzeti kereteket kihangsúlyozó írásában Roger Scruton az
Európai Unió intézményével szembeállítva fogalmazta meg a nemzetek
létének szükségességét; az elemzésének és következtetéseinek némelyikével vitatkozó írásban pontosan megfordítom az ő érvelését: a globalizáció és az integráció tette lehetővé az igen kis államok életképességét, működőképességét.6
A piacméret kérdése azonban valóban releváns ügy. Ez európai szinten is felmerül: versenyképes maradhat-e a sok apró entitásból (és ezáltal
fragmentált hazai termék- és tényezőpiacból) álló kontinens a versenytársakkal szemben? Persze a versenyképes termelési méret fogalma a mai
iparági integráltság mellett, a határokon túlnyúló értékláncok és a szolgáltató szektorok túlsúlya korában más, mint az ipari korszakban volt.
Ugyanakkor a korlátos belső piac csakis sajátos körülmények megléte
mellett fér meg a mikrogazdasági hatékonyság követelményeivel. Pontosan a nyitottság és a gördülékeny (kis tranzakciós költségek melletti)
nemzetközi együttműködés teszi lehetővé a gazdasági hatékonyságot,
jövedelmi fejlettséget. Bizony, elképzelhetetlen lenne, ha valamennyi európai állam – legyen régebbi vagy új, nyolcvanmilliós vagy különösen
csupán kétmilliós lakosságú – saját fizetőeszközt, nemzeti termékszabványt, harmonizálatlan piaci szabályrendet, egyéni adószabályokat alkalmazna. Természetesen ez nem így van: az európai gazdaságok nagymértékben integráltak; még akkor is igaz az állítás, ha a mai bajok egy
részét sokan – joggal – az uniós tagállamok nem elégséges konvergenciájának, a nemzeti döntések összehangolatlanságának tudják be.
A történelmi visszatekintés rávilágít arra, hogy gazdasági és technológiai tényezők érdemi korlátozó tényezőt jelentenek a kormányzat
döntési szabadságát, mozgásterét illetően, és maguknak a korlátoknak a
mibenléte, természete is változik idővel. Röviden: a szuverenitás tartalmát determinálják az anyagi körülmények. Ez az összefüggés akkor vá6
Scruton, Roger: Nélkülözhetetlen nemzetek, in: Magyar Szemle, új folyam,
XXII. évfolyam, 2013/7–8. szám, 52–76. o.; Bod Péter Ákos: Illusion of monetary
sovereignty, in: Hieronymi, Otto – Stephanou, Constantine (szerk.): International
debt: economic, financial, monetary, political and regulatory aspects. Palgrave MacMillan, New York, 2013, 109–126. o.
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lik lényegessé, ha egy adott társadalom politikai osztálya, közvéleménye
nem-gazdasági okok, érzelmek vagy egyéb megfontolások következtében a nemzeti szuverenitás korábbi értelmezéséhez ragaszkodna.
A közgazdasági logika mint kemény korlát
Paul Samuelson, közgazdasági Nobel-díjas, világszerte használt közgazdasági tankönyvek szerzője írta: neki mindegy, ki írja az ország törvényeit, és ki szövegezi a szerződéseit, amíg ő írja az országban használt
közgazdaságtan-könyveket.7 Tekinthetjük ezt egy (valamikor) magabiztos tudományág nagy egóval megáldott képviselője provokatív mondásának, de mint minden túlzásban, itt is érdemes meglátni a racionális
magot. Nevezetesen: a döntéshozók, legyenek demokratikus rendszerek
tisztségviselői vagy hatalomgyakorlásban alkotmányosan nem korlátozott uralkodók, cselekedeteikben kénytelenek figyelembe venni a logikai összefüggéseket. A közgazdaságtan alaptételei ugyan más jellegűek,
mint a fizika vagy kémia törvényei, de nem tagadható, hogy a gazdasági
folyamatok bizonyos belső törvényszerűségeket követnek, és ezek lététől csak saját kárára tekinthet el a döntéshozó.
Az előzőekben már láttunk történelmi példát arra, hogy a kereskedelmi és pénzügyi folyamatok gördülékenysége érdekében az aranystandard-rendszer keretében az államok miként rögzítik valutájuk másokéhoz viszonyított értékét. Az így nyert hatékonysági többletért azonban
az illető ország kormányzata lemond arról, hogy a valuta árfolyamát
tetszés szerint változtassa. De ennél többről is lemond, akár tudja ezt
a döntéshozó, akár nem. Amint a szintén Nobel-díjas Robert Mundell
munkássága nyomán immár klasszikussá vált a „lehetetlen hármasság”
(the impossible Trinity) elnevezés alatt: egy országban nem lehet egyszerre
rögzített árfolyam, nemzetközi szabad tőkeáramlás és monetáris politikai (kamatszint-meghatározó) önállóság.8 Ebből mindig csak kettőt választhat
meg szabadon az állam: ha ugyanis nem gátolja a szabad tőkeáramlást,
és hozzáköti az árfolyamát egy másik országéhoz (mint Ausztria tette azt
évtizedeken át az NSZK viszonylatában), akkor az országon belüli kamatszintet a monetáris politikai hatóságok nem alakíthatják saját elgon-

7
„I don’t care who writes a nation’s laws – or crafts its advanced treaties – if I
can write its economics textbooks.” Samuelson, Paul A.: Foreword, in: Saunders,
Phillips – Walstad, William B. (szerk.): The Principles of Economics Course. McGraw-Hill, New York, 1990, IX. o.
8
Mundell, Robert: The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability, in: IMF Staff Papers, Vol. 9. (March 1962), 70–79. o.;
Mundell, Robert: Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, in: Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol.
29., No. 4. (Nov. 1963) 475–485. o.
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dolásuk szerint. Ha mégis, a hazai üzleti ciklus szabályozása érdekében
önálló monetáris (értsd: kamatszint-meghatározó) politikát kívánnak
folytatni, akkor vagy fel kell adni az árfolyamrögzítést, vagy vissza kell
állítani a devizakorlátozás rendjét. Kettő megy, mindhárom már nem.
Lássuk be, hogy a monetáris önállóságot nem külső hatalom vagy
jogi erő korlátozza, hanem a közgazdasági logika. Amikor az állam valutaövezeten belül vagy sokoldalú megállapodások keretében megköti az
árfolyamát egy másik pénznemmel szemben a külkereskedelmi és pénzügyi folyamatok gördülékenysége érdekében, bizonyos értelemben „feláldozza” monetáris szuverenitását. Ez azonban nem jelent többet annál,
mint amit a fejlett világ megtapasztalt a XIX. század harmadik harmadában, az aranystandard akkori rendszerébe való önkéntes csatlakozással: az illető ország aranyban fejezi ki és ezzel egyoldalúan, hosszú
időre rögzíti árfolyamát, lemondva az árfolyam-változtatás eszközéről.
Ilyen értelemben „feláldozták” monetáris szuverenitásunkat az eurózóna tagállamai is az euró átvételekor, míg „megőrizték” azt a kimaradók.
Következményként – és ennek lett gazdaságpolitikai jelentősége a 2008
utáni európai pénzügyi zavarok idején – azzal is számolni kell, hogy
rögzített árfolyam mellett praktikusan nem marad tér az egyéni, országos kamatszint önálló megválasztására, és értelemszerűen nem lehetett
leértékeléssel reagálni a makrogazdasági változásokra.
Gazdaságpolitikai értelemben azonban túlzás a szuverenitás feladásáról vagy hűséges megőrzéséről szólni a nemzeti valuta megőrzése/feladása kapcsán, különösen úgy, ha a döntés motívumai és következményei említés nélkül maradnak. Az önálló fizetőeszköz működtetéséért és
értékének megtartásáért az illető állam rengeteg kockázatot, kitettséget
(ha úgy tetszik: függőséget) vállal, részben a piaci szereplőkkel szemben, részben – piaci zavar esetén – a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel szemben. A kulcsvalutákkal szemben lebegő saját nemzeti valuta
léte formailag megnöveli a kormányzat gazdaságpolitikai cselekvési
terét, hiszen elvileg lehet élni a leértékelés/felértékelés eszközével (az
elsőt a kivitel megsegítése, a másikat az infláció megfékezése érdekében). Ugyanakkor a lebegő fizetőeszköz leginkább csak a monetáris szuverenitás illúzióját adja, és – különösen kis- és közepes méretű gazdaság
esetében – már önmagában a léte a spekulatív tőkékkel szembeni jelentős kitettséggel jár.9 A nemzeti valuta külső értékének változékonysága
növeli az üzleti kockázatokat, a valutamozgások monetáris eszközökkel
való csillapítása komoly erőfeszítésekre kényszeríti a gazdaságpolitika
intézőit, szélsőséges (de nem ritka) esetben a Valutaalaphoz kell fordulni a stabilitás visszaállításához. Nem ok nélkül jutott el tehát elsőként a
nyugat-európai közösség, majd az EU számos újabb tagállama a Gaz9
Bod Péter Ákos: Illusion of monetary sovereignty, in: Hieronymi–Stephanou (szerk.): International debt: economic, financial, monetary, political and regulatory
aspects. Palgrave MacMillan, New York, 2013, 109–126. o.
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dasági és Monetáris Unión belül a harmadik szakaszig, a közös valuta
átvételéig.
Ami a szuverenitás elvesztését/csökkenését illeti, a közös európai valuta átvételével a tagállamok a monetáris hatásköröket együttesen gyakorolják: az érintett országok vezetői közvetett módon, az EU jogrendszerén
és az EKB-n belüli pozíciókon keresztül hatnak a monetáris politikára.
Az önálló valuta feladása tehát nem pontos szóhasználat ebben az esetben. Az viszont lényeges, hogy saját valutarezsim híján a már említett
trilemma következtében a gazdasági ciklusokhoz és külső/belső sokkokhoz való alkalmazkodás egyik lehetséges, noha nem ellentmondások és
mellékhatások nélküli eszközét, nevezetesen az önálló monetáris politikát már nem alkalmazhatja a kormány. Ilyenkor a költségvetési és a
jövedelmi politika szerepe értékelődik fel (amint azt a kötött árfolyamrendszert alkalmazó, illetve az eurót átvevő balti országok utóbbi évekbeli stabilizációi mutatták).
A szuverenitás logikai korlátai
A gazdaságelmélet ismer hasonló lehetetlen hármasságokat, amelyek
mind azt fejezik ki, hogy a politikai közösség által kitűzött célok mindegyikét logikai okok miatt lehetetlen elérni. Ilyen például az európai
pénzügyi integráció, a pénzügyi stabilitás és a nemzeti keretek között tartott
bankfelügyeleti autonómia hármasa. Ebből egyet fel kell áldozni, egy téren engedni kell. Mivel az EU az európai szintű pénzügyi konvergenciát
nem kívánja lefékezni, különösen pedig visszafordítani, a pénzügyi stabilitást pedig különösen nem lennének hajlandóak feláldozni az érintett
kormányok, e logika szerint értelemszerűen marad a bankunió felé haladás, annak is az a vonatkozása, amely szerint ki kell vonni a nemzeti
hatáskörből a bankfelügyeletet.10
Még általánosabb hármasságot mutat be Dani Rodrik könyve a globalizációról: „Nem lehet egyszerre akarni a demokráciát, a nemzeti szuverenitást és a gazdasági globalizációt. Ha ragaszkodunk a demokráciához, és ki akarjuk teljesíteni, választanunk kell a nemzetállam és a
szoros nemzetközi gazdasági integráció között. Ha a nemzetállamot és
az önrendelkezést választjuk, akkor a demokrácia elmélyítése és a globalizáció további bővítése között kell választanunk. A gondjaink abból
adódnak, hogy vonakodunk szembenézni ezekkel az elkerülhetetlen választásokkal.”11
Ennek a gondolatmenetnek az értelmezése során hamar eljutunk a
trilemma-tételek alkalmazhatóságának a gyengéihez: miközben a szer10
Schoenmaker, Dirk: Governance of International Banking. The Financial Trilemma. Oxford University Press, Oxford, 2013.
11
Rodrik, Dani: A globalizáció paradoxona. Corvina, Budapest, 2014, 18. o.
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ző persze érdemi ellentmondásokat exponál, mi érezzük: a lehetetlen
hármas nem olyan formában és egyértelműséggel lehetetlen, mintha
egy aritmetikai összefüggésről lenne szó. Kétségtelenül úgy áll a dolog,
hogy valamely gazdasági változó értékének növekedése egy másik csökkenésével jár együtt, azaz a két változó között átváltás (trade-off) áll fenn;
egyszerűen szólva: semmi sincs ingyen. Az idézett hármasok esetén is
kimutathatók a trade-offok, amelyekről a politikus nem szívesen vesz tudomást, mert ő a számára fontos és kedves vonatkozások mindegyikét
szeretné. Ezzel a némileg gyermeki, korlátlan kívánsággal áll szemben
a közgazdász által kimutatott logikai korlát: csak kettőt lehet megkapni
maximálisan, ám akkor a harmadik vonatkozásban engedni kell.
Lássuk be azonban, hogy még a konkrétabb mundelli hármas esetén
sem teljesen egyértelmű (igen-nem jellegű) a tényezők közötti választás, hiszen még az elvileg egyértelmű árfolyamrögzítés esetében is létezhetnek határesetek, így például szűk ingadozási sáv melletti rögzítés, amelynél igenis marad bizonyos monetáris politikai játéktér. Nem
is beszélve arról, hogy a „szabad tőkeáramlás” fogalma sem olyan, ami
vagy van, vagy nincs: teljesen tiszta tipológiát csak az elmélet ismer, a
gyakorlatban a legmegengedőbb deviza-rezsimekben is élnek bizonyos
kötöttségek. A kötött devizagazdálkodás – amint azt a magyar gazdaság
megtapasztalta az 1931 és 2001 közötti 70 év alatt – sokfajta formát ölt, és
különféle konkrét intézményi, jogi és praktikus tényezőtől függő módon
érvényesül. A teljesen kötött devizagazdálkodási rend is csak elméleti
konstrukció.
Ezért tehát nem csak a felelőtlen és populistán ígérgető politikus lehet az, aki egyszerre hirdet meg egymást logikailag kizáró törekvéseket: maga a szerves élet is elbír egy bizonyos fokú „lehetetlenséget”. Ám
tényleg mindennek ára van. A gazdaságelmélet által feltárt átváltások
(dilemmák és trilemmák) tényleges korlátként tornyosulnak a politikai
akaratot hordozó intézmények és az azokat benépesítő személyek előtt:
ebben az értelemben a logika a politikumot korlátozó tényező.
Elemi összefüggések, alapvető logikai törvényszerűségek megsértésének elkerülése érdekében a bölcs törvényalkotó tudatosan korlátozhatja
a politikusi döntési diszkrécióját, sőt magát a népszuverenitást is. Ezért
zárják ki sok helyen a közvetlen demokratikus döntési körből (a népszavazások témaköréből) az állampénzügyeket közvetlenül érintő témákat,
mint amilyen például az adózás. Az emberi természetet ismerve ugyanis
könnyen többséget kapna az olyan népszavazási kezdeményezés, amely
az állami kiadások növelésére és az adóbefizetés csökkenésére, azaz
együttesen teljesíthetetlen kombinációra irányulna.
Nemcsak a tájékozatlan kisember, hanem a populista politika is képes logikailag lehetetlen cél-együtteseket kitűzni. A nem logikusan gondolkodó, felelőtlen vagy túl rövid időtávú szavazópolgárt ki lehet zárni
abból a lehetőségből, hogy logikailag indokolhatatlan indítványt emeljen törvényerőre népszavazási úton, ám a legitim pártoktól és magától a
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kormánytól nehezebb elvonni ezt a jogot.12 A populista politikával szembeni védekezés eszköze lehet az alkotmányba épített deficit- és adósságértékek küszöb, vagy a kormányon kívüli, attól a döntési jogkört tekintve független intézmények megalkotása (költségvetési tanács, felsőház, a
jegybank monetáris politikai függetlensége).
Mindez világosnak és a gyakorlati gazdaságpolitikai munkában jól
értelmezhető korlátozásnak látszik, ám a politika szférájában más természetűek a logikák. Különösen azt nehéz összeilleszteni, hogy a közgazdasági törvényszerűségek statisztikusak és feltételesek: adott gazdasági
szerkezetben és adott intézményi keretek között nagy valószínűséggel
fennállnak az összefüggések. Ebből következően viszont mindig elképzelhető néhány ellenpélda, továbbá, ha a gazdasági szerkezetben vagy
jogi-politikai-értékrendbeli vonatkozásokban új viszonyok állnak be, akkor a korábban kimutatott összefüggések szorossága, karakterisztikája
változhat. Nincs szó tehát determinisztikus összefüggésekről, az emberi természetből és a társadalmi folyamatok jellegéből adódó sajátosságok miatt. Ám ezáltal könnyen megnyílhat az út a politikai voluntarizmus
előtt. Amikor ugyanis a politikai döntéshozó azt kérdi valamilyen vonzó
és eredeti (értsd: szakmailag értelmetlen vagy veszélyes) ötlete kapcsán,
hogy teljes mértékben kizárt-e a siker, a szakszerű válasz az, hogy roppant kicsi az esély a nagy ötlet sikerére – ezt a tartalmilag elutasító választ viszont a politika értelmezheti megengedő módon is.
Nem ritka a politikai szféra és a (közpolitikai ügyekben egyébként
gyakran megosztott) közgazdász szakma közötti tartós ellentét, amelyben az egyik oldalon demokratikus felhatalmazás, a másikon akadémiai
tekintély és intellektuális súly áll (de jogi, anyagi erő nem). A politikusnak a gazdasági logikával és a szakmai tekintélyekkel szembeni konfliktusát színezi a gazdasági nyitottság (vagy ideológiai fordulattal: a
globalizáció); ha a politikai cselekvéssel szembeni korlátokra és lehetetlenségekre hivatkozó üzletember és gazdasági szaktekintély a nemzetközi üzleti vagy intellektuális áramlatokhoz szorosan kötődik, akkor a
két logika közötti ütközés könnyen anti-globalista színt vehet fel a helyi,
nemzeti politikai körökben.
Egyébként az alkotmányba, valamint kardinális törvényekbe foglalt
közgazdasági határértékek sem nyújtanak teljes védelmet az ésszerűt-

12
Nem kell messzebb visszamennünk a magyar gazdaságtörténetben, mint
– mondjuk – 2005 végéig, amikor a választásra készülő kormánykoalíció az államháztartás fokozódó eladósodása, valamint az uniós deficitszabályok folytatólagos és jelentős megsértése ellenére további jóléti kiadásokról és egyidejűleg
többéves adóleszállítási törvény elfogadásáról döntött. A megnyert választást
követően persze azonnali kiadáscsökkentést és széles körű adóemelést kellett
végrehajtania a régi-új kormánynak. Lásd: Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitikai
döntések válságos időkben. A magyar eset (2008–2010). Századvég Kiadó, Budapest,
2011.
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len, illogikus vagy egyszerűen hibás döntésekkel szemben. Elvileg törvénybe lehetne iktatni az infláció-mentességet, de nincs ésszerű (túlzott
másodlagos károk nélküli) eszköze az államnak a betartatásra; kitűzhető
az államadósság felső nominális értéke vagy viszonyszáma (adósság/
GDP), ám előállhat olyan helyzet, amelyben a törvény betű szerinti betartása aránytalanul nagy társadalmi károkkal, költségekkel jár. Ilyenkor
a törvényt kénytelenek félretenni, vagy manipulálják a mutatók adatait a
formális megfelelés érdekében.
Az európai szuverenitás-fogalom
a változó gazdasági viszonyok között
Az eddig elmondottak a nyugati világ – az Egyesült Államok, az Európai
Unió és Japán által alkotta triász, valamint a fejlett világhoz szorosan
hozzátartozó egyéb demokráciák (Kanada, Ausztrália stb.) – által képviselt szuverenitás-felfogásra vonatkoztak. A modern nyugati felfogásban
vett szuverenitás jegyei között formailag ma is megtalálható az állam
joga az adórendszer és a költségvetési politika meghatározására. Ez az EUtagállamokra is igaz, hiszen a gazdaságpolitikai koordináció fórumai, a
Stabilitási és Növekedési Paktum, a maastrichti kritériumrendszer fiskális politikai szabályai csak a makro-keretre, de nem a tagállami költségvetési politika tartalmára vonatkoznak.
A nyugati gyakorlatban könnyű kimutatni, hogy a kormányzati
diszkréciónak tág tere maradt, mindannak ellenére, hogy milyen sok
szó esett már a nemzetállam haláláról. A nemzeti (tagállami) döntési
szabadságból a gazdaság és a társadalom szereplőire nézve negatív következmények is származhatnak: az egyes kormányok működtethetnek
– jogszerűen – másokénál bonyolultabb adórendszert, folytathatnak a
nemzetközi standardokat el nem érő fiskális gyakorlatot.13 Mindezzel
együtt a mai Nyugat államának mind a belső, mind a külső relációban
vett szuverenitása erősen korlátos; egyszerűen szólva a szuverén (nevében eljáró hatóság) „nem tehet meg bármit” saját állampolgáraival, és
különösen nem a fennhatóságán kívüli személyekkel, intézményekkel,
gazdasági szereplőkkel.
Amit mi a Nyugat fogalma alá sorolunk, az bőven a többséget képviselte, ha a gazdasági erőt és teljesítményt tekintjük, a világ GDP-je vagy
valamely hasonló teljesítménymutatója szerint mérve. Az idők persze
változnak: a 3. ábra megmutatja, hogy a triász részaránya a múlt század
derekától kezdve a 2000-es évek elejéig csaknem egyenletesen csökken.
Az üzleti élet működési feltételeit nemzetközileg összehasonlításba helyező
„Doing Business”-mutatók szerint hazánk éppen az adózási és államháztartási
vonatkozásokban található méltatlanul rossz helyen, és ezt a hazai szereplők is
így látják.
13

42

A SZUVERENITÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

Forrás: O’Neill, Jim – Terzi, Alessio: Changing Trade Patterns, Unchanging European and
Global Governance, in: Bruegel Working Paper, 2014/2.

3. ábra: A világ GDP-jéből való részesedés alakulása

A középtávú előrejelzések a Nyugat részarányának további mérséklődését és az ún. BRICS-országok, de főként Kína arányszámának emelkedését tartalmazzák.14
Mielőtt a globális gazdasági arányváltozás – és egyben: erőviszony-változás – problematikáját érintenénk, utalni kell arra, hogy a
gazdasági, pénzügyi szuverenitás kérdéskörét újabb megvilágításba helyezte a 2007 utáni pénzügyi zavarok kifejlődése. A válságra adott kormányzati válaszok között nem ritka az ún. nem konvencionális gazdaságpolitikai megoldások alkalmazása. Sőt, kimondhatjuk: válságos időkben a
nemzetállam (illetve a nevében fellépő politika) aktivizálja magát, akár
vissza is vehet ideiglenesen hatásköröket. Az állam reaktiválódását az is
előmozdítja, hogy a gazdaságpolitikai elméletben meggyengül (egy időre) az addigi intellektuális és akadémiai fősodor. Mindez a korábbinál
nagyobb teret nyit a heterodox kormányzati gyakorlat előtt. A nemzetközi normák (best practices) átrendeződnek, részben annak hatására is,
hogy az addig meghatározó (nyugati) hatalmak világgazdasági részaránya és politikai súlya lecsökken.
IMF: World Economic Outlook, 2013. Az előrejelzés közzététele óta bekövetkező fejlemények, újabb elemzések némileg más képet mutatnak, mivel a korábban
nagy dinamikával felemelkedő (újra kiemelkedő) BRICS-csoport országaiban
felszaporodtak a belső szerkezeti bajokra utaló jelek. Másfelől viszont a fejlett
világ növekedési kilátásai sem javultak, sőt a kialakult magas jövedelmi szinten
való tartós stagnálás szcenáriója látszik bekövetkezni – ami a Nyugat részarányának további lassú mérséklődését vetíti előre.
14

Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában?

43

Mindebből a nyitott gazdaságok államai számára nem következik
visszatérés a globalizáció előtti világ viszonyaihoz. Ám az a fajta globális
rend, amelyben a fejlett világ államai a külvilággal szembeni jogköreiből
olyan sokat áthelyeztek nemzetközi szervezetekhez (WTO, IMF), közösen felügyelt intézményekhez (mint az Európai Központi Bank), nem vetíthető ki a következő időszakra. A vezető nyugati hatalmak alkotta G–6,
G–7 helyét mindinkább át kívánja venni a G–20. Mivel abban a nyugati
típusú demokráciákon kívül igen eltérő társadalmi rendű és értékrendű
országok találhatók (Oroszországtól a kommunista Kínán át Dél-Afrikáig), az államról és annak feladatairól nagyon különböző felfogások
kerülnek be ezzel a nemzetközi közösség döntési fórumaira. A laza intézményként működő G–20 mellett megemlítendő, hogy a nem-nyugati
országok súlyaránya növekvőben van az olyan policy-formáló és normaalkotó szervezetekben, mint az IMF, Világbank, WTO, BIS.
A fejlődő és újabban a fejlett világ országainak államadóssága (különösen annak külső komponense) ismét olyan ügy, amely következményekkel jár eddig tárgyalt témánkra. Az érintkezés látszólag formai,
amikor az ún. szuverén kockázatot hordozó állampapírok körüli újabb
fejleményeket érintjük, hiszen ebben az összefüggésben elsősorban technikainak látszó fejlemények történtek. A legismertebb az argentin, azt
megelőzően a görög államadósság ügye: az elsőnél 2014-ben jogvita folytán előállt technikai államcsődről, az utóbbi esetben 2011-ben kreatív
intézkedésekkel (csaknem) elkerült államcsődről beszélhetünk, amely
során a történelem eddigi legnagyobb adósság-átstrukturálását hajtották végre az EU, az IMF és az EKB, valamint az átstrukturálásba belekényszerített magánhitelezők részvételével.15
Az állam ebben a pénzügyi kontextusban magánpiaci szereplőként lép
fel, hiszen pénzügyi termékeket (kincstárjegyet, államkötvényt) visz a
piacra, és ezek a termékek a privát szereplők hasonló termékeivel (vállalati kötvény és részvény, jelzáloglevél) konkurálnak. Ezért – a nemzetközi kereskedelemben mindenképpen – ki kell tennie magát az értékpapírral való kereskedés szabályainak, eljárásainak, így egyebek mellett
az üzleti kockázat felbecsülésére szakosodott hitelminősítő intézmények
besorolási tevékenységének. A szuverén (vagy ország-) kockázat megállapítása során a hitelminősítő intézmény nem egy országot minősít
Az államcsődnek a nagy hitelminősítő intézetek (Moody’s, Standard &
Poor’s) által is alkalmazott definíciója: egy szuverén állam valamely hitel típusú
fizetési kötelezettségét nem képes (nem hajlandó) az eredeti feltételek szerint teljesíteni, és abból a hitelezőnek kára származik. A privát szereplőkkel szemben az
állam fizetésképtelenségének elbírálása, szankcionálása alapvetően eltér, mivel
nehéz hatékonyan kikényszeríteni a szerződés betartatását; a szokásos jogi eszközök híján leginkább a pénzügyi piacokról való kiszorulás (kizárás) és az ezzel
járó reputációs és üzleti költségek a legerősebb szankcionáló következmények.
Lásd Vidovics-Dancs Ágnes: Az államcsőd költségei régen és ma, in: Közgazdasági Szemle, LXI. évfolyam 2014. március, 262–278. o.
15
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fel vagy le (noha a sajtóban valóban gyakran leegyszerűsítve így jelenik
meg: „leminősítették Ukrajnát”, „felminősítés előtt áll Lengyelország”).
Valójában az illető ország kormánya vagy jegybankja, azaz egy szuverén
által kibocsátott állampapír (kötvény, kincstárjegy) kockázati besorolásáról van
szó. A minősítő besorolás az illető állam hatóságai által tett fizetési ígéret
pontos teljesítésének valószínűségét képezi le számmal vagy betűvel. Az
országkockázati besorolás tehát azt fejezi ki, hogy a minősítő cég a pénzügyi adatok és a várható gazdasági-politikai fejlemények alapján középtávon milyen mértékű veszélyét látja annak, hogy az értékpapír birtokosa nem jut hozzá idejében és teljesen a pénzéhez. Szélsőséges esetben
csökkent értékű papírral való kényszerű helyettesítése, sőt akár az államadósság törlesztésének megtagadása, elutasítása is előfordulhat.16
Az államcsőd nem ritka jelenség, de korábban a harmadik világban,
majd a rendszerváltozási válságba került országokkal esett meg az ilyen
(Oroszország 1998-ban függesztette fel deviza-adósságainak törlesztését, Mexikó pedig az utóbbi évtizedekben több ízben is került csődbe,
Argentína hitelezői is többször kényszerültek veszteségeket leírni az
állampapír-állományukon). Az új fejlemény, hogy fejlett európai gazdaságok is a csőd szélére jutottak (Izland, Írország), és csak nemzetközi
segítséggel, az IMF égisze alatt kerülték el a fizetésképtelenséget. Már az
EU tagjaként került hasonló helyzetbe hazánk 2008 őszén.17
Az újabb nemzetközi fejlemények valóban arra utalnak, hogy az állam
mint piaci szereplő és az állam mint a szuverenitás hordozója nehezen
illeszthető be a mai pénzügyi világrendbe. Amikor az argentin kormány
a legutóbbi (2005-ös, majd 2010-es) adósság-átstrukturálást követően a
külső hitelezők megnyugtatására az USA-jogrend szerint, amerikai bírósági illetékességet elfogadva bocsátotta ki a kötvényeit, bizonyos értelemben feladott szuverenitásából. Az akkori döntéshozók bizonyára
azzal érveltek, hogy ezzel a jogi illetékességi engedménnyel sikerült kiszabadulni az akkori piaci hitelességvesztés miatti lehetetlen állapotból.
Ugyanakkor az argentin kormány újabb és vitatható adósságmérséklési
intézkedései kapcsán egy New York-i bíró által 2014 nyarán kimondott
elmarasztaló ítélet felfűtötte a már egy ideje zajló érdemi vitát a szuverén
adósságokról. A nemzetközi közösségben már régebben felmerült, hogy
olyan értelmes pénzügyi rendet kellene kialakítani, amelyben egyfelől
a hitelezők nem lennének kitéve valamely állam egyoldalú intézkedésének (ami a pontosan fizető többi államot is büntetné, hiszen a kockázatokra érzékeny pénztulajdonosok ilyen eshetőség mellett drágábban,
nagyobb kockázati felár mellett lennének hajlandó hitelezni szuverén16
Ez valóban ritka, a bolsevikok tettek így a cári államkötvények ügyében –
majd évtizedekkel később, Oroszországnak az IMF-be való belépése kapcsán
kellett rendeznie a teljesen soha el nem évülő tartozást.
17
A 2000-es évek kezdete óta 10 „igazi” államcsődöt és 33 tágabban értelmezett csődeseményt tartanak számon a szuverén adósságok világában.
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nek), másfelől figyelembe lehetne venni az állam mint üzleti szereplő sajátosságait. Ilyen munka folyik az IMF keretén belül, jelezve azt, hogy az
államok külső kapcsolatrendszere, pénzügyi és gazdasági interdependenciája folyamatosan alakul, változik.18
Záró sorok
A szuverenitás hagyományos fogalma a történelmi múltban gyökerezik,
és mint minden intézmény, az időben alakul, változik. E téren különösen
erős a pálya- (útvonal-) függőség: a jelen viszonyain a korábbi gyakorlat,
intézményi rend, felfogás rajta hagyja a bélyegét. A jelenlegi fogalmaink
gyökerei visszanyúlnak az európai múltig, ám a több évtizedes globalizáció, a gazdasági kapcsolatrendszerek nyitott jellege, a nemzetközi szervezeteken keresztüli tudás- és technológia-transzfer, a bevett gyakorlat
mintáinak hatására a gyakorlatra valamiféle korlátozott állami gazdasági mozgástér volt jellemző – legalábbis a válságig. Azóta az államok
aktivizálták magukat, noha valószínűsíthető, hogy ismét megerősödnek
a best practice alkalmazását szolgáló mechanizmusok, folyamatok. Ám
az új hatalmi, gazdasági erőviszonyok közepette, a gazdasági és politikai körülmények módosulásai miatt a társadalmi értékek és evidenciák
gyorsan változnak. A világ nagy folyamait nézve ezek a változó trendek
érintik az olyan történelmileg determinált fogalom tartalmát, mint amilyen a szuverenitás.

International Monetary Fund: The Fund’s lending framework and sovereign debt – preliminary considerations. Washington, D. C., 2014.
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